ZÁPIS
z on-line jednání školské komise dne 7.12.2020
Přítomni: Zuzana Sýkorová, Jaromír Beran, Dagmar Caislová, Vladimíra Drdová, Marie Dvořáková, Tomáš
Jelínek, Michael Londesborough, Radka Plíhalová.
Omluveni: Martin Ryneš.
Tajemník komise: Jana Burešová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Uvítání a seznámení s programem jednání
Aktuální situace ve školství
Úkoly
Různé
Závěr

ad 1)
Předsedkyně komise pí. Sýkorová přivítala všechny přítomné, seznámila je s programem jednání a předala
slovo radní přes školství.
ad 2)
Radní přes školství pí. Drdová informovala přítomné o aktuální situaci ve školství:
•
•
•
•
•
•
•

Provoz škol v době Covid-19 (ZŠ, ZUŠ, MŠ)
Provoz MŠ v Tichém údolí 125 (plný stav)
Vánoční provoz všech MŠ (uzavřeny 28.12. - 31.12. 2020, provoz dne 23.12.2020 MŠ Přemyslovská
uzavřena, MŠ Havlíčkova otevřena od 7-13 h a MŠ Spěšného otevřena od 7-12:30 h).
Společný logoped pro MŠ (od cca 1/2021, plný úvazek, inzerát v časopisu Odraz)
Postupné zavádění aplikace Twigsee „školka v kapse“ v rámci MŠ (MŠ Spěšného již využívá,
MŠ Přemyslovská od cca 1/2021, MŠ Havlíčkova od cca nového školního roku 2021/2022).
Informace o průběhu stavby budovy ZŠ „Za Cihelnou“ (hrubá stavba hotová, vznikne 8 kmenových
učeben, 4 odborné učebny a zázemí pro pedagogy, pro 1. stupeň, začátkem roku se začnou řešit
administrativní záležitosti a personální obsazení).
ZŠ připravuje „Vizi“, která v základní podobě vyjde v lednovém čísle časopisu Odraz.

Následovala diskuse členů komise k jednotlivým probraným tématům:
Člen komise p. Jelínek vznesl dotaz na konkrétní kroky směřující k nastavené vizi školy. Členové komise
se domluvili, že na lednovém jednání školské komise bude přizvána ředitelka ZŠ – téma: „Vize ZŠ“.
Členka komise pí. Dvořáková vznesla dotaz ke kapacitě nové školy a případnému navýšení rejstříkové
kapacity ZŠ.
Členka komise pí. Caislová se dotázala na možnost rozdělení ZŠ na několik samostatných subjektů. Tato
varianta je po dobu udržitelnosti projektu ZŠ nereálná, vázáno na IZO školy, což potvrdil i člen komise p. Beran.
ad 3)
Předsedkyně komise prošla jednotlivé úkoly, které aktuálně byly/jsou v řešení:
a) ZŠ Sedmihlásek
Ve dnech 19.11 – 23.11 proběhlo distanční/emailovou formou vyjádření členů školské komise k záměru vzniku
ZŠ Sedmihlásek na území města Roztoky.
Hlasování: 6 členů - PRO, 2 členové - PROTI, 1 - zdržel se hlasování.
Závěr: Školská komise tuto iniciativu vnímá jako příležitost k rozšíření nabídky školního vzdělávání v Roztokách
a doporučuje RM tuto aktivitu podpořit souhlasným stanoviskem i přesto, že je třeba vzít na vědomí, že
obdobné záměry mají velký potenciál, ale zároveň obsahují velké riziko, po odchodu dětí – zakladatelů, škola
upadá a stává se spíše pro komunitu přítěží než přínosem.

Členové komise projevili na jednání zájem o setkání se zakladateli a získání bližších informací k uvedenému
projektu. Z těchto důvodů budou zakladatelé pozváni na únorové/březnové jednání školské komise.
b) Strategický plán města Roztoky pro období 2021-2030
Dne 1.10.2020 byly členům komise rozeslány podklady k aktualizaci strategického plánu města s žádostí o
zaslání připomínek a podnětů do T: 15.10.2020 (dodal člen komise p. Beran). Do plánu byly zapracovány taktéž
připomínky a podněty ředitelů školských příspěvkových organizací a školské rady (zaslal jeden člen).
Členové komise se domluvili, že z důvodu časového prostoru jim bude zpracovaná podoba strategického plánu
ještě jednou rozeslána tajemnicí komise a budou jí moci znovu připomínkovat. Termín pro vyjádření je
stanoven do 10.1.2021. Začátkem ledna (po svátcích) přijde do emailu připomínka úkolu.
c) Realizace průzkumu (úkol viz zápis ze dne 24.6.2019 a 18.5.2020):
Člen komise p. Beran informoval, že realizace výzkumu (SCIO) je finančně náročná cca 60-90 tisíc Kč,
probíhá v měsíci únor–březen 2021 a objednávky je zapotřebí podat do ledna 2021 (posunut termín)
a navrhuje v důsledku nouzového stavu o posunutí výzkumu o rok, aby údaje nebyly zkreslené z důvodu
aktuální situace.
Členka komise pí. Dvořáková doporučuje, aby výzkum provedla stejná společnost jako minule s obdobnými
parametry a souhlasí s návrhem p. Berana.
Hlasování: 8 členů - PRO
Závěr: Školská komise souhlasí s tím, aby byla odložena realizace výzkumu na ZŠ o jeden rok (uskutečnění šk.
rok 2021/2022). Z důvodu aktuální epidemiologické situace a situace ve školství není možná porovnatelnost
údajů.
d) Bilingvní třída na ZŠ (Hippocampus)
Jednotliví členové komise se vyjádřili k uskutečněné on-line prezentaci společnosti Young Hippocampus na
téma: anglické bilingvní vzdělávání konané dne 23.11.2020 – shrnutí postřehů:
(+) dobrý nápad, rozšíření nabídky; pozvednutí školy; lektor použitelný i pro ostatní žáky; v počtu jedné třídy
není rizikové, stoupajícím počtem se riziko navyšuje; učitel = kamarád;
(-) selektivní prvek vzdělávání; náročné pro děti, nemají tolik volna odpoledne; potřebný prostor i pro
psychohygienu; finančně náročné, selekce; vyčlenění, negativní vliv na ostatní třídy; otevření při min.
17 dětí/třída vs. ostatní kapacita tříd; absence projektového vyučování u ostatních tříd.
Členka komise pí. Caislová sdělila zkušenost ze ZŠ Čermáka na Praze 6, které mají podobný program, lze
se dotázat na více podrobností.
Hlasování: 7 členů - PRO, 1 - zdržel se hlasování.
Závěr: Školská komise probrala možná pozitiva i negativa, které může nabízená forma bilingvního vzdělávání
přinést a konstatuje, že pokud bude zájem ze strany rodičů a vedení ZŠZB si nastaví jasná pravidla a eliminuje
negativní možné dopady, lze to vnímat pro ZŠZB a město jako přínos a školská komise doporučuje RM projekt
podpořit.
ad 4, 5)
V rámci bodu různé zmínila předsedkyně komise krásný příklad zavádění a rozvíjení klíčových kompetencí na
sokolovské škole „Mánesovka“ (více viz https://zpravy.aktualne.cz/domaci/sokolovska-skola-zna-recept-jakse-zlepsit-ale-nejdriv-musel/r~1866729632e011ebaabd0cc47ab5f122/),
následně
poděkovala
všem
přítomným za účast a popřála příjemný konec roku.
Příští schůzka komise byla domluvena na 25.1.2021 od 19:00 hodin, forma setkání bude upřesněna dle aktuální
situace (osobní vs. on-line).
Zapisovatel: Burešová
Ověřovatel: Drdová, Sýkorová.

